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---
A coordenação do Curso de Pós-Graduação (Lato Sensu) em Gestão Pública, nomeada através da PORTARIA Nº
1.500-GR/IFAM, de 15 de agosto de 2017, vem por meio deste tornar público e convidar a comunidade
acadêmica de Taba�nga e região para pres�giar a defesa dos ar�gos de conclusão do respec�vo curso,
conforme segue:

  
Estudante: 2017240820121 - INGRYD JEAN OLIMPIO DE SOUZA
Curso: ESPECIALIZAÇÃO EM GESTÃO PÚBLICA (UAB/IFAM)
Orientador: NICOLAS ANDRETTI DE SOUZA NEVES
Título do trabalho: GESTÃO DOS GASTOS PÚBLICOS: O IMPACTO DOS CUSTOS GERADOS COM A COLETA E
DESTINAÇÃO DOS RESÍDUOS SÓLIDOS DO MUNICÍPIO DE BENJAMIN CONSTANT-AM.
Resumo: Neste trabalho in�tulado como gestão dos gastos públicos: o impacto dos custos gerados com a coleta e des�nação dos
resíduos sólidos do município de Benjamin Constant-AM, apresentamos aspectos relevantes quanto ao tratamento dos resíduos
sólidos. O obje�vo geral desta pesquisa pautou-se em analisar o impacto dos custos gerados com a Coleta e Des�no dos Resíduos
Sólidos do Município de Benjamin Constant- AM, o que possibilitou iden�ficar, dentre outras questões o impacto dos custos gastos
na coleta e na des�nação dos resíduos sólidos. U�lizou-se uma abordagem quali-quan�ta�va, através e instrumentais como,
levantamento bibliográfico, visita in loco, conversas informais, levantamento histórico documental e observações não par�cipante.
Além de dados do IBGE 2017, o aporte teórico foi sustentado com autores como Boaventura Santos (2002), LOPES (2005),
MACHADO e HOLANDA (2010), CORREIA (2012), entre outros. Com o resultado deste trabalho, será possível demonstrar o quanto
de recursos é consumido por uma organização pública para produzir determinado bem ou serviço para a sociedade e, também, a
par�r da avaliação de custos, melhorar o planejamento e o orçamento municipal, sabendo-se com mais clareza a des�nação dos
recursos públicos.
Data: 19/2/2019
terça-feira

Horário de início: 18:00
Horário de término: 18:59

Local:
Sala de Pós-Graduação (Ginásio)
Campus Taba�nga
Rua Santos Dumont, S/N
Vila Verde – Taba�nga (AM)

COMPOSIÇÃO DO JÚRI:
Presidente: NICOLAS ANDRETTI DE SOUZA NEVES

Vogal 1: SELOMI BERMEGUY PORTO
Vogal 2: JULIANO MILTON KRUGER

 
Estudante: 2017240820164 - VILANIA SAMPAIO DA SILVA DOS SANTOS
Curso: ESPECIALIZAÇÃO EM GESTÃO PÚBLICA (UAB/IFAM)
Orientador: NICOLAS ANDRETTI DE SOUZA NEVES
Título do trabalho: GESTÃO PÚBLICA E PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO: CAMINHOS PEDAGÓGICOS NAS
ESCOLAS MUNICIPAIS EM TABATINGA-AM, UMA PERSPECTIVA EFICAZ
Resumo: A Gestão de escolas públicas no atual sistema de ensino municipal tornou-se foco de discussão por merecer grande
relevância como mecanismo de melhoria da qualidade de ensino. Portanto, o uso do Planejamento Estratégico Municipal é um
instrumento de gerenciamento que permite tornar a gestão de uma cidade mais eficiente e assim suas redes de ensino. Enquanto
ferramenta no projeto de Leitura e Escrita oferece-nos elementos conceituais, referentes à implementação de processos de
planejamento que es�mulam a criação, o desenvolvimento, a operacionalização, e avaliação de ações que visam à concre�zação
das diretrizes e polí�cas em Educação. Nesse sen�do, o escopo deste trabalho é a compreensão do Planejamento Estratégico
como ferramenta eficiente na esfera municipal, possibilitando a garan�a da melhoria na qualidade da educação, através de um
estudo de caso qualita�vo, do �po descri�vo. Com a aplicação de ques�onários e estruturação de entrevista na Secretaria
Municipal de Educação em Taba�nga, interior do Amazonas no alto Solimões. Concluiu-se em analise do projeto de Leitura e
Escrita como ferramenta de Planejamento Estratégico, que o Gestor Público dispôs de competências para prever soluções às
demandas socioeduca�vas de modo significa�vo alcançando resultados posi�vos de acordo com as metas e ações traçadas.
Data: 19/2/2019
terça-feira

Horário de início: 19:00
Horário de término: 19:59

Local:
Sala de Pós-Graduação (Ginásio)
Campus Taba�nga
Rua Santos Dumont, S/N
Vila Verde – Taba�nga (AM)

COMPOSIÇÃO DO JÚRI:
Presidente: NICOLAS ANDRETTI DE SOUZA NEVES

Vogal 1: SELOMI BERMEGUY PORTO
Vogal 2: JULIANO MILTON KRUGER
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Estudante: 2017240820091 - MARIA ROSÂNGELA SANTOS ALMEIDA
Curso: ESPECIALIZAÇÃO EM GESTÃO PÚBLICA (UAB/IFAM)
Orientador: FELIPE DE ALMEIDA MALVEZZI
Título do trabalho: CARACTERIZAÇÃO DO PERFIL SOCIOECONÔMICO DOS AGRICULTORES FAMILIARES DA
ESTRADA DO UMARIZAL NO MUNICÍPIO DE BENJAMIN CONSTANT-AM
Resumo: O obje�vo do estudo foi caracterizar o perfil socioeconômico dos agricultores familiares da Estrada do Umarizal no
município de Benjamin Constant-AM. Os métodos escolhidos para serem u�lizados nesse estudo foram: pesquisa bibliográfica,
documental e levantamento de informações em campo. Em relação ao tamanho do lote, a maioria dos lotes mede 25 hectares.
Quanto a origem maioria dos agricultores é natural do município de Benjamin Constant. Em relação à escolaridade, alguns
relataram que não �veram oportunidade de estudar devido às dificuldades encontradas para frequentar a escola. Do total da
amostra, 96% dos entrevistados pra�cam a�vidades em agricultura sendo encontradas 12 culturas cul�vadas. Dentre essas
culturas, a mandioca (Manihot esculenta Crantz) é a mais encontrada nas plantações dos agricultores (30%), seguido da banana
pacovã (Musa sp.) com 24% e cupuaçu (Theobroma grandiflorum) com 13%. O sustento das famílias é ob�do com a
comercialização dos produtos cul�vados nas propriedades. A agricultura familiar nas propriedades pesquisadas na Estrada do
Umarizal caracteriza-se pela u�lização dos recursos naturais disponíveis. Os alimentos consumidos na dieta alimentar, nas
unidades familiares no município de Benjamin Constant, caracteriza-se pelo uso e acesso a diferentes alimentos oriundos dos
agroecossistemas. Pois, a produção e obtenção de alimentos são des�nadas à manutenção da unidade familiar garan�ndo a
diversidade de alimentos para os agricultores, e garante a estabilidade econômica das unidades familiares. O manejo sustentável
garante a perdurabilidade da agricultura familiar na região do Alto Rio Solimões no qual as ações permite a conservação das
paisagens locais.
Data: 19/2/2019
terça-feira

Horário de início: 20:00
Horário de término: 20:59

Local:
Sala de Pós-Graduação (Ginásio)
Campus Taba�nga
Rua Santos Dumont, S/N
Vila Verde – Taba�nga (AM)

COMPOSIÇÃO DO JÚRI:
Presidente: JULIANO MILTON KRUGER

Vogal 1: SELOMI BERMEGUY PORTO
Vogal 2: IDELMAR DO NASCIMENTO PAULO

 
Estudante: 2017240820237 - LUIZ EDUARDO MONTEIRO DE SOUSA
Curso: ESPECIALIZAÇÃO EM GESTÃO PÚBLICA (UAB/IFAM)
Orientador: IDELMAR DO NASCIMENTO PAULO
Título do trabalho: PRINCÍPIOS CONSTITUCIONAIS NA GESTÃO PÚBLICA
Resumo: A presente execução do trabalho tem como obje�vo apresentar a importância dos princípios cons�tucionais, em especial
o da eficiência e sua aplicação na Gestão Pública, abordando seu conceito, sua aplicação e incorporação na administração de
gestores públicos. A evolução da gestão pública brasileira contou com o desenvolvimento de três modelos básicos de gestão:
patrimonialista, burocrá�co e gerencial, descobrindo e executando os princípios que são vitais para o planejamento da gestão
pública, determinando os obje�vos certos e em seguida escolher os meios certos de alcançar esses obje�vos.
Data: 19/2/2019
terça-feira

Horário de início: 21:00
Horário de término: 21:59

Local:
Sala de Pós-Graduação (Ginásio)
Campus Taba�nga
Rua Santos Dumont, S/N
Vila Verde – Taba�nga (AM)

COMPOSIÇÃO DO JÚRI:
Presidente: IDELMAR DO NASCIMENTO PAULO

Vogal 1: SELOMI BERMEGUY PORTO
Vogal 2: JULIANO MILTON KRUGER

 
Estudante: 2017240820253 - VALDEMIR NILO SIQUEIRA
Curso: ESPECIALIZAÇÃO EM GESTÃO PÚBLICA (UAB/IFAM)
Orientador: SELOMI BEMERGUY PORTO
Título do trabalho: GERENCIAMENTO E APLICABILIDADE DOS RECURSOS DO FUNDEB NO MUNICÍPIO DE
TABATINGA NO PERÍODO DE 2017 A 2018
Resumo: O trabalho analisa a operacionalização do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica entre o período
de 2017 a 2018 no contexto das finanças públicas municipais do município de Taba�nga. Trabalhou-se com dados da Secretaria de
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Finanças do município de Taba�nga, além do Conselho Municipal do FUNDEB e o levantamento de dados em jornais, bole�ns
informa�vos, portal transparência e consulta no sí�o do Banco do Brasil. No intuito de conferir se a aplicabilidade dos recursos
pelo governo municipal, referente aos 60% foram condizentes com o que a legislação que disciplina a aplicabilidade dos recursos
do FUNDEB orienta, foi constatado que não houve impactos significa�vos em termos de ganhos ou aumentos na remuneração dos
professores, e que apesar de os pagamentos dos servidores da educação estar em dias observou que em vários meses do ano de
2017 e 2018 as despesas ultrapassaram as despesas. Existe a necessidade de maior transparência das contas e qualificação
profissional.
Data: 20/2/2019
quarta-feira

Horário de início: 15:00
Horário de término: 15:59

Local:
Sala de Pós-Graduação (Ginásio)
Campus Taba�nga
Rua Santos Dumont, S/N
Vila Verde – Taba�nga (AM)

COMPOSIÇÃO DO JÚRI:
Presidente: SELOMI BERMEGUY PORTO

Vogal 1: IDELMAR DO NASCIMENTO PAULO
Vogal 2: JULIANO MILTON KRUGER

 
Estudante: 2017240820180 - MARIA DA SILVA RUIZ
Curso: ESPECIALIZAÇÃO EM GESTÃO PÚBLICA (UAB/IFAM)
Orientador: ALCIANE MATOS DE PAIVA
Título do trabalho: GESTÃO DE PESSOAS NA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE TABATINGA-AM
Resumo: São as pessoas que movem todo o processo organizacional de uma empresa, seja ela pública ou privada, o caminho para
que a empresa a�nja com sucesso os obje�vos traçados passa necessariamente pela valorização das pessoas que par�cipam da
organização. Este Ar�go tem a pretensão de iden�ficar ações que possibilitem o desenvolvimento profissional dos Servidores
Concursados da Secretaria de Saúde do Município de Taba�nga, localizado no extremo oeste do Estado do Amazonas, através da
análise dos procedimentos existentes no gerenciamento de pessoas. Verificar através de pesquisa bibliográfica de natureza
qualita�va com procedimentos técnicos de estudo de campo, os desafios da gestão de pessoas na área pública, analisar quais as
formas de atuação u�lizadas pela Administração atual, quanto ao desenvolvimento profissional dos seus servidores, bem como
iden�ficar estratégias para mo�vação no ambiente de trabalho, comprome�mento e o envolvimento dos colaboradores que
atuam nessa Empresa Pública, focando na valorização do capital humano para atender as demandas da sociedade de maneira
produ�va, transparente, célere e eficaz, enfa�zando sob a égide da modernidade na Administração de Pessoas na esfera pública, e
a implantação de medidas favoráveis.
Data: 20/2/2019
quarta-feira

Horário de início: 16:00
Horário de término: 16:59

Local:
Sala de Pós-Graduação (Ginásio)
Campus Taba�nga
Rua Santos Dumont, S/N
Vila Verde – Taba�nga (AM)

COMPOSIÇÃO DO JÚRI:
Presidente: JULIANO MILTON KRUGER

Vogal 1: SELOMI BERMEGUY PORTO
Vogal 2: IDELMAR DO NASCIMENTO PAULO

 
Estudante: 2017240820156 - MARINEIDE FERREIRA COOPER
Curso: ESPECIALIZAÇÃO EM GESTÃO PÚBLICA (UAB/IFAM)
Orientador: PAULA FERNANDES FURBINO BRETAS
Título do trabalho: POLÍTICAS PÚBLICAS VOLTADAS PARA SANEAMENTO BÁSICO: UMA ANÁLISE DO PPA
2014/2017 DO MUNICÍPIO DE TABATINGA/ AM
Resumo: Uma polí�ca pública visa modicar o co�diano para a suprir as necessidades de bem estar social, um aspecto muito
importante para a qualidade de vida e o bem estar da população é o acesso ao saneamento básico. Este ar�go tem por obje�vo
iden�ficar como o governo municipal ar�culou as diferentes polí�cas públicas, especialmente aquelas para saneamento básico, no
Plano Plurianual 2014-2017 por meio da previsão de alocação de recursos. A escolha de análise no Município de Taba�nga deu-se
devido ao número alto de falta de saneamento básico encontrado nos registros oficiais do IBGE, considerando a relevância do
município para a microrregião do Alto Solimões. Para atender ao obje�vo proposto, esta pesquisa descri�va se classifica como
pesquisa documental, pois se valeu de dados secundários como instrumentos. Essa inves�gação estruturou-se a par�r das ações
do Plano Plurianual e das despesas que são apresentadas para as diferentes áreas de atuação, especialmente a de saneamento
básico, e os programas governamentais.
Data: 20/2/2019 Horário de início: 17:00
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quarta-feira Horário de término: 17:59
Local:
Sala de Pós-Graduação (Ginásio)
Campus Taba�nga
Rua Santos Dumont, S/N
Vila Verde – Taba�nga (AM)

COMPOSIÇÃO DO JÚRI:
Presidente: JULIANO MILTON KRUGER

Vogal 1: SELOMI BERMEGUY PORTO
Vogal 2: IDELMAR DO NASCIMENTO PAULO

 
Estudante: 2017240820024 - EDWIM RICARDO NASCIMENTO
Curso: ESPECIALIZAÇÃO EM GESTÃO PÚBLICA (UAB/IFAM)
Orientador: FELIPE DE ALMEIDA MALVEZZI
Título do trabalho: TRANSPORTE E ARMAZENAGEM DE MERENDA ESCOLAR: UMA ANÁLISE DO PROCESSO
LOGÍSTICO PARA AS ESCOLAS MUNICIPAIS DA ZONA RURAL NÃO INDÍGENA DE TABATINGA – AM.
Resumo: As caracterís�cas naturais da região amazônica impõem a u�lização de uma logís�ca que seja eficiente no atendimento
às cidades e as comunidades que existem nestes lugares tão longínquos e muitos de di�cil acesso. A merenda escolar deve chegar
em perfeito estado �sico e de qualidade para o consumo. O obje�vo principal desta pesquisa foi o de analisar como ocorre o
transporte e o armazenamento da merenda escolar, e as dificuldades enfrentadas para se chegar até as escolas rurais não
indígenas. U�lizou-se de ques�onários em entrevistas aos gestores responsáveis por este processo logís�co para a análise e
formação deste ar�go. Iden�ficou-se um complexo trabalho exigido para estas etapas da logís�ca, para assim prevenir ações
externas que possam influenciar nega�vamente no trajeto.
Data: 20/2/2019
quarta-feira

Horário de início: 18:00
Horário de término: 18:59

Local:
Sala de Pós-Graduação (Ginásio)
Campus Taba�nga
Rua Santos Dumont, S/N
Vila Verde – Taba�nga (AM)

COMPOSIÇÃO DO JÚRI:
Presidente: JULIANO MILTON KRUGER

Vogal 1: SELOMI BERMEGUY PORTO
Vogal 2: IDELMAR DO NASCIMENTO PAULO

 
Estudante: 2017240820245 - LINO DE LIMA PENA
Curso: ESPECIALIZAÇÃO EM GESTÃO PÚBLICA (UAB/IFAM)
Orientador: FELIPE DE ALMEIDA MALVEZZI
Título do trabalho: A IMPORTÂNCIA DO USO SISTEMAS DE GESTÃO INTEGRADA INFORMATIZADOS NA
GESTÃO PÚBLICA
Resumo: A presente pesquisa tem como obje�vo compreender a importância das Tecnologias de Informação e Comunicação TICs,
a par�r do uso de Sistema Integrado de Gestão – SIG no âmbito da gestão pública, e como estes recursos tecnológicos podem
auxiliar posi�vamente, nas a�vidades de planejamento, formulação de polí�cas públicas e tomadas de decisões. Tendo como locus
de pesquisa o Ins�tuto Federal de Educação do Amazonas IFAM, Campus situado no município de Taba�nga-AM, o estudo foi
delineado com base em três categorias de análise: Gestão Pública, Tecnologias de Informação e Comunicação TICs e Sistema
Integrado de Gestão – SIG. Durante a pesquisa foi possível obter informações detalhadas a respeito da u�lização destes sistemas
no âmbito administra�vo da ins�tuição e viabilizou uma análise dos dados criteriosa, estabelecendo-se assim, uma compreensão
efe�va, da importância do uso ins�tucional destas ferramentas tecnológicas, além de mensurar os impactos posi�vos na melhoria
do serviço público.
Data: 20/2/2019
quarta-feira

Horário de início: 19:00
Horário de término: 19:59

Local:
Sala de Pós-Graduação (Ginásio)
Campus Taba�nga
Rua Santos Dumont, S/N
Vila Verde – Taba�nga (AM)

COMPOSIÇÃO DO JÚRI:
Presidente: JULIANO MILTON KRUGER

Vogal 1: SELOMI BERMEGUY PORTO
Vogal 2: NICOLAS ANDRETTI DE SOUZA NEVES

 
Estudante: 2017240820040 - RAINIER DA SILVA CARVALHO
Curso: ESPECIALIZAÇÃO EM GESTÃO PÚBLICA (UAB/IFAM)
Orientador: PAULA FERNANDES FURBINO BRETAS
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Título do trabalho: ANÁLISE DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR EM ESCOLAS
MUNICIPAIS DE TABATINGA-AM
Resumo: Esta pesquisa teve como o principal obje�vo descrever a importância da Chamada Pública dos gêneros alimen�cios
oriundos da agricultura familiar presente na merenda escolar dos alunos da rede municipal de ensino de Taba�nga-Am. Lei 11.947
de 16 de junho de 2009, determina que no mínimo 30% (por cento) do valor repassado aos Estados, Municípios e Distrito Federal
pelo Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação (FNDE) para o Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE), deve ser
u�lizado obrigatoriamente na compra de gêneros alimen�cios proveniente da agriculta familiar, para que as escolas tenham uma
alimentação mais saudável e de qualidade. Neste contexto foram indagados atores importantes como agricultores familiares,
gestores escolares, coordenação da Merenda Escolar da Secretaria Municipal
Data: 20/2/2019
quarta-feira

Horário de início: 20:00
Horário de término: 20:59

Local:
Sala de Pós-Graduação (Ginásio)
Campus Taba�nga
Rua Santos Dumont, S/N
Vila Verde – Taba�nga (AM)

COMPOSIÇÃO DO JÚRI:
Presidente: JULIANO MILTON KRUGER

Vogal 1: NICOLAS ANDRETTI DE SOUZA NEVES
Vogal 2: IDELMAR DO NASCIMENTO PAULO

 
Estudante: 2017240820075 - LUZILÂNGELA VIEIRA BARBOSA
Curso: ESPECIALIZAÇÃO EM GESTÃO PÚBLICA (UAB/IFAM)
Orientador: NICOLAS ANDRETTI DE SOUZA NEVES
Título do trabalho: OS REFLEXOS DA REDUÇÃO DOS RECURSOS FINANCEIROS NA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA:
UM OLHAR SOBRE O IFAM/CAMPUS TABATINGA, NO ANO DE 2017
Resumo: Este trabalho tem por obje�vo fazer uma reflexão sobre os recursos financeiros federais a par�r de um olhar sobre o
IFAM/Campus Taba�nga, no ano de 2017, através de um estudo de caso. O estudo foi desenvolvido por meio de pesquisa
exploratório-descri�va, com coleta de dados através de entrevistas com perguntas não estruturadas feitas aos servidores que
desempenham a�vidades na área da administração financeira. Desse modo, foi possível adentrar nesse ins�gante tema
denominado orçamento público e assim, compreender um pouco mais sobre como se movimentam na prá�ca as “peças de
xadrez” IFAM/Campus Taba�nga.
Data: 20/2/2019
quarta-feira

Horário de início: 21:00
Horário de término: 21:59

Local:
Sala de Pós-Graduação (Ginásio)
Campus Taba�nga
Rua Santos Dumont, S/N
Vila Verde – Taba�nga (AM)

COMPOSIÇÃO DO JÚRI:
Presidente: NICOLAS ANDRETTI DE SOUZA NEVES

Vogal 1: IDELMAR DO NASCIMENTO PAULO
Vogal 2: JULIANO MILTON KRUGER


